STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady porskiegozwiqlzkuDzialkowc6w
z dnia 28 listopada2013r.
w sprawie uchwalenia ustawyo rodzinnych ogrodachdziatkowych
PrezydiumKrajowej Rady PZD z ogromngsatysfakcjqprzyjElouchwalenie
ptzez Sejmustawyo rodzinnychogrodachdzialkowych.Po kilkunastu
miesi4cach
niepewnoScii obaw o losy ogrodnictwa dzialkowego,polscy dzialkowcy
mogq
wreszcie z optymizmem spojrzei na iwojq przyszloll. Niemal jednogloSne
prryjqcie ustawy pozwalamiei nadziejp,2e zostanieona r6wniez
zaakceptowana
ptzez Senat i podpisana przez Prezydenta,ao zagwarantuje
zachowaniepraw
milionadzialkowc6w orazistnienietysiEcyogrod6wdzialkowych.
W trakcie wielomiesiEcznejbatalii sejmowej projekt obywatelski
byl
poddawany tozmaitym zmianom. Istniala nawet gro1ba,2e
ostatecznatresi
projektuzostaniewypaezona.Jednakdzipki zdecydowanej
postawiedzialkowc6wi
ich organizacjiotaz zrozumieniuwigkszoSciposl6w udalo sig wypracowai
taki
tekstprojektu,kt6ry - pomimo dokonanychzmian- w pelni zachowuje
i realizuje
jego pierwotne zalohenia. Uchwalenie ustawy mohna
wipc nazwa(, aktem
uszanowaniawoli prawie miliona obywateli, kroruy swoim podpisem
wsparli
projekt nowej ustawy dzialkowej.Dzigki temu przyjgtodobreprawo,
zawierajqce
wiele nowych rozwiqzan kt6re dostosowuj4przepisydo wyroku TK
w zakresie
pluralizmu, wolnoSci zrzeszaniaoraz trwzglEdnienia
praw wlaScicieligrunt6w.
Ponadtospelnionor6wnie wa2ne zalo2enieprojektu - zachowaniedorobku
ponad
I lS-letniegoruchu polskiegoogrodnictwadzialkowegooraz poszanowanie
praw
nabytych miliona dzialkowych rodzin. Projekt zachowuje bowiem
wszystkie
prawaprzysfuguj4ceobecniedzialkowcom.
Z powyzszych wzglpdow "uchwalenie ustawy zostalo entuzjasfy
cznie
ptzyjqte przez polskich dzialkowc6w. W masowo naptywajqcych
listach i
stanowiskachpodkreslaj4 ogromne znaczenietego wyd.arzenia,kt6re
zostalo
uznaneza niew4tpliwysukcescalegoSrodowiskadzialkowego- zintegrowanego
w
silnej ogolnopolskiejorganizacji.Podkreslasig, ze wsp6lnymi silami
uczyniono
wielki krok do wejSciaw Zycie dobregoprawa przedterminem
wznaazonym
przezTrybunalKonsfytucyjny.
Prezydium Krajowej Rady pzD catkowiciepodziela te pogl4dy. Dziqki
pelnej jednoScii wielkiej determinacjiw d4zeniudo obrony tradycji
i dorobku
polskiegoruchu dzialkowego,sami dzialkowcy- zjednoczeniw
swoim Zwiqzkudoprowadzili do niemal jednogloSnegouchwalenia projektu obywatelskiego.
Wlasnymi silami przygotowalitekst tego projektu, w okresiejesienno-zimowym

zebralipod nim prawiemilion podpis6w,a nastEpnie
wnieslido Sejmui walczyli
miesi4camio jego zapisypodczascigzkichprac parlamentamych.
Dzisiaj mo1emy
byi dumniz tego,cojuz udalosiEnamwsp6lnieosiEgnqi.
Jednakdroga do pelnegosukcesujest jeszczedaleka. Przednami pracew
Senacie.JeZel,r
zostan4wniesionekolejnepoprawki,ustawapowr6ci do Sejmu.
PotemzaSmusi byc jeszczeprzedlolonado podpisuPrezydent
a. Tymczasemczasu
pozostalojuz niewiele.Na skutekzahamowariw pracachparlamentarnychwciq:z
istniejerealnezagrolenie,ze ustawanie wejdziew 2yciew wyznaczonymterminie,
co zagtozi prawom dzialkowc6w i istnieniu ogrod6w dzialkowych. Dlatego
uznajqc, 2e dotychczasowedzialania Srgdowiskadzialkowcow przyniosly ju7
niew4tpliwysukces,nie mozemy zaprzestacdalszychwysitk6w, aby doprowadzii
do ostatecznego przyi qciaustawy,na kt6r4 czekaiqdz i alkowcy.
z fych wzglgd6w Prezydium Krajowej Rady pzD apeluje o dalszq
aktywnoSii dzialaniana rzeazdoprowadzenia
db szybkiegozakoriczeniaprocesu
legislacyjnegoi wejSciaw 2ycie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Razem powinni5my uczynic ostatnie kroki, kt6re ukoronuj4 wielomiesiEczne
wysilki dzialkowc6w,ogrod6w i calego Zwiqzku.Walczmy do korica o prawa i
interesydzialkowcoworaz ich rodzin. Wsp6lnie zadbajmy,abyogrody dzialkowe
zostalyzachowanedla polskichrodzin.
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